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األدب هو اللغة الراقية اجلميلـة الـيت تـشد        
النفوس، وتأسر القلوب ومتتلـك املـشاعر،       
وحتاور العقول، وتستنهض اهلمـم، وترعـى       
القيم، وحتارب الظلم، وتبلغ بالسامع أعلـى       
درجات التأثري، هو الشعر والرواية والقـصة       

هو كـل   ....  واملسرحية   القصرية والنثر الفين  
ائح املبدعني وتـسمو بـه لغـة        ما تبتكر قر  

املتميزين من فنـون جتـسد أفـراح النـاس          
وأتراحهم وتصور أحاسيسهم ومـشاعرهم،     
 وتصف مآسيهم ومعانام، وتـريب عقـوهلم      
ية وعواطفهم، وتنمي فيهم العالقات اإلنـسان     

  .لترقى ا إىل خالقها وبارئها
ولعل كلمة األدب كانت غنية بنفسها       

التصنيف بـاخلري أو    عن الوصف أو القيد أو      
  بالشر باإلسالمية أو القومية أو االشتراكية أو 

  
  
  
  
  
  

بااللتزام أو التحلل وما سـوى ذلـك إذ إن          
أصلها اللغوي كما جاء يف املعاجم ال يعـدو         

   :األول: أحد أمرين خريين خاليني من الشر
أن تدعو الناس علـى طعـام وهـي         

اعي، قال  الـمأْدبة أو الـمأْدبة، واآلدب الد    
  :طرفة

ــن ــى نح ــدعو اجلَفَل ــشتاِة ن    يف املَ

   
ــر ال ــا ينتِقـ ــرى اآلِدب فينـ    تـ

    
  .أي ندعو الناس عامة وال ننتخب انتخابا

  .)1(اَألدب، وهو جممع على استحسانه: والثاين
: _رضي اهللا عنـه   _ويف حديث ابن مسعود     

 مجع بني املعنيني    ))إن هذا القرآن مأدبة اهللا    ((
ن كالم اهللا تعاىل وهو لغـة بلغـت يف          فالقرآ

حسن بياا وبالغتها مبلغ اإلعجاز، جيتمـع       
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الناس عليه وينتفعون به، واستعري هلذه احلالـة        
 اجتماع الناس وقت احلاجة املاسة على       املعنوية

طعام كرمي، فكما أن حياة األبدان بالطعـام ،         
فــإن حيــاة األرواح والعقــول واملــشاعر 

  .بكل أدب رفيعوالعواطف بالقرآن و
ولعل املكانة اليت كان حيظى ا الشعراء       
قبل اإلسالم، ودورهم يف الدفاع عـن قـيم         

قبل وأخالق وشرف القبيلة، وما محله الشعر       
 واألخالق الكرميـة  من القيم واملبادئ اإلسالم  

دليل على أن األدب كان خالـصاً للخـري،         
ويؤيد هذا أيضاً ما محلته لفظـة األدب مـن          

ة يف االستعمال الغريب قدمياً وحديثاً،      معان طيب 
-النيب صلى اهللا عليه وسلم    -يقول رسول اهللا    

فهو يدل على   . ))أدبين ريب فأحسن تأدييب   ((: 
  .حسن اخللق واالستقامة والكياسة واللباقة

إال أن ما أقدم عليه بعض الشعراء يف اجلاهلية         
 ومـن   من حرف لرسالة األدب عن مسارها     

للغوية الفنية يف غري أغراضه     استخدام وسائله ا  
النبيلة من تغزل فاضح بالنساء وإثارة للغرائز       
ومن تكسب بالشعر متلقاً ونفاقـاً للحكـام        
واألغنياء ومن هجاء مقذع جيرح املـشاعر       
وخيدش الشرف وميزق األعراض، وأسوأ مـا       
هبط إليه األدب لدى الشعراء املشركني الذين       

لرسـول   يف مهامجة اإلسـالم وا     وظفوا فنهم 
ك لـشر صلى اهللا عليه وسلم والدفاع عـن ا       

 وهذا ما جعل القـران الكـرمي        ،واجلاهلني
 بأبلغ  يهاجم هؤالء الشعراء ويشخص حاهلم      

احلقيقـي   ليميز األدب    ، عبارة جز وأو ،إشارة

 :من األدب الزائف املنحرف، قـال تعـاىل       
 )224(�وا
�����َ�َ�اء َ������ِ�ُ�ُُ� اْ
َ�����ُووَن  

 �����ْ� ِ(���) ُآ���&% َواٍد َ�ِ"ُ!��� َن    َأَ
���ْ� َ����َ� َأُ

�� َن َ+���   )225(ُ ,ُ�َ �ْ��ُ��  َ�ْ/َ�ُ.�� َن- َوَأ
 ا
�������5َ�6ِ 4َ+������3ُ ا َو2َِ!ُ.������ ا   - ِإ)226(


َ>�ِت َوَذَآ������ُ�وا ا
.�������9َ َآ8ِ"�������ًا   ِ��=������
ا
َوا�َ�َ=ُ�وا ِ+Aَ 5ْ��ِ@ َ+�� ُ?ِ.ُ!� ا َوَ<�َ"ْ�َ.ُ�          

.ِ,َ3�َ Bٍ�����.َ,َ3+ُ 5َ�6ِ َ?َ.ُ!����� ا َأي�������
ُ������ َن ا
)227(E ] لقد  ]227-224: ا�0/. اء ،

بداية ويل لغلبة الفساد علـى      بدأت اآليات   
الشعراء، وخلطورة األمر وأمهيته كما يف قوله       

���Gََن َ
ِ/�)      ) 1(�َواْ
َ��ْ=ِ�   : تعاىلHِإن� ا
 �ٍGْ���Iُ)2 (   5َ�6ِ 4َ+���3ُ ا َو2َِ!ُ.��� ا����
ِإ- ا


َ>J% َوَ� َ    ْ��Aِ ا ْKََ ا�ِت َوَ�<َ
ِ��=
ا�Kَْ ا  ا
  ِ ��ْ�=�
�Aِ)3(E  بعـد أن     فأخرت االستثناء 

أومهت البداية بفساد مجيع الشعراء وقبل أن       
تستثين أصناف الفائزين من الشعراء بينـت       
سبب ضالل هؤالء الشعراء وعـربت عـن        
ضالهلم باتباع الغاوين هلم، ويف ذلك إمياء إىل        
 ريادم يف الفساد فهم أصـحاب املواهـب       

 يف اآلخرين وسبب غوايتهم     واملواقف والتأثري 
 أي خيوضـون  �ِ() ُآ&% َواٍد َ�ِ"ُ! َنE أم  

ويتخبطون على غري هدى، وال      ،يف كل لغو  
يتبعون سسن احلق، ألن من اتبع احلق، وعلم        
 أنه يكتب عليه ما يقوله تثبت ومل يكن هائماً        

�ْ�  على وجهه ال يبـايل مـا قـال،          ُ���َوَأ


��� َن َ+���� - َ�ْ/َ�ُ.���  ُ ,ُ�َEــدلون َن  أن يـ
، )1(بكالمهم على الكرم واخلري وال يفعلونـه     

فهما صفتان استحق ما الشعراء أن يوصموا       
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 الزيغ والـضالل  : األوىل ،بالريادة يف الغواية  
خمالفة القول للفعـل    : وعدم التثبت، والثانية  

�َآُ���َ� َ+ْ,���ً� ��32َِ@ ا
.���9ِ َأن َ�ُ, ُ
�� ا َ+��� -    
Eْ/َ�ُ.�� َن�ــ]3: ا�9:00[ َ ــر ، وق د ذك

املفسرون أن هذه اآليات عنت عبد اهللا بـن         
عري، ويافع بن عبد مناف، وأمية بن أيب        بالز

  :اجلمحي الذي قالالصلت، وأيب عزة 
   أبلغــا عــين الــنيب حممــداً   أال

   
   حــق واملليــك محيــد  بأنــك

    
ــن ــه ولك ــدراً وأهل ــرت ب    إذا ذك

   
   مـــين أعظـــم وجلـــودتـــأوه

    
 ال يلغـي    ومن املعلوم أن خصوص الـسبب      

 اآليات شعر املـؤمنني   تعموم املراد، مث استثن   
حسان بن ثابت وعبد اهللا بن رواحة وكعـب     
بن مالك وكعب بن زهري ومن كـان علـى          

�ِإ- ا
��5َ�6ِ 4َ+�3ُ ا     : طريقتهم بقولـه تعـاىل    
    E9َ َآ8ِ"��ًا��.

َ>�ِت َوَذَآُ�وا اِ��=
 َو2َِ!ُ. ا ا
 أي الذين ضمنوا شعرهم اإلميـان والعمـل       
الصاحل وذكر اهللا وكل ما يدعو إىل الفـضائل         
واألخالق احلميدة، وهو ما نـسميه اليـوم        

، مث ذكر صنفاً آخـر مـن        بالشعر اإلسالمي 
الشعر الذي فيه هجاء وتنديـد باملـشركني،        
وهذا الشعر ال يصدر عن املسلمني إال يف حال         
رد عدوان املشركني والدفاع عـن اإلسـالم        

ا كان يفعله حسان    وهذا م ... ورموزه وقيمه   
أنه ملـا نزلـت اآليـات       بن ثابت ويروى    

) �ــسان ...)وا
�����اء ������ ــاء ح  ج
-وكعب بن مالك وابن رواحة إىل الـنيب         

أنزل  فقالوا يا نيب اهللا      -صلى اهللا عليه وسلم   
اهللا هذه اآلية ويعلم أنا شعراء؟ فقال اقرؤوا        

ــدها ــا بع E أ����� ...� ِإ- ا
���5َ�6ِ 4َ+��3ُ ا م

 َ=��َ�-﴾ أنتم، قال رسـول اهللا       ...ُ�وا�َوا
انتصروا وال تقولوا   (( :-صلى اهللا عليه وسلم   

  .)1())إال حقاً وال تذكروا اآلباء واألمهات
  ):2(ومن شعر حسان يف الرد على أيب سفيان

نهع بتداً فَأَجمحم وتجه  
  وِعند اللَِه يف ذاك اجلَزاُء          

  أَتهجوه ولَست لَه ِبكُفٍء
  فَشركُما ِلخِريكُما الِفداُء         

  فَِإنَّ أَيب وواِلده وِعرضي
  ِلِعرِض محمٍد ِمنكُم ِوقاُء        

يا رسـول اهللا إن اهللا      : وقال كعب بن مالك   
قد أنزل يف الشعر ما علمت فكيف تـرى         

 إن: -صلى اهللا عليـه وسـلم     -فيه؟ فقال   
املؤمن جياهد بنفسه وسيفه ولسانه والـذي       

  .نفسي بيده لكأن ما ترمونه نضح النبل
  :وعندما قال كعب بن مالك

  كي تغالب را )3(جاءت سخينة
   فليغـلنب مغـالب الغـالب  

لقـد  ((: -صلى اهللا عليه وسلم   -فقال النيب   
، مث  )4())يف قولك هـذا    مدحك اهللا يا كعب   

�َوَ<�َ"ْ�َ.ُ�  بظلم  اآلية بتهديد من انتصر     ختم  
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E3�ََ,ِ.ُ� َن Bٍ.َ,َ3+ُ 5َ�6ِ َ?َ.ُ! ا َأي��
  .ا
 يسمع الـشعر املتـضمن      �وكان الرسول   

للحكم واملعاين احلسنة فقد استزاد الـصحايب       
أبا الشريد من شعر أميـة بـن أيب الـصلت           
واستحسنه كما جاء يف صحيح مسلم وقـال        

كاد أميـة بـن أيب الـصلت أن         ((عن أمية   
  : كما مسع قول كعب بن زهري،))يسلم

   ســعاد فقلــيب اليــوم متبــولبانــت

   
ــيم ــول  مت ــد مكب ــا مل يف    إثره

    
على ما فيها من تشبيه الريق بالراح، والـيت          

نص القرطيب على أـا مـن االسـتعارات         
  .)1(والتشبيهات اليت يترخص ا

ولقد سار الصحابة الكرام على هـذا النـهج      
ال يـدعو إىل    وقالوا الشعر ومسعوه مـا دام       

ضالل أو رذيلة، فهذا أبـو بكـر الـصديق          
  :�ينشد يف رثاء الرسول _  اهللا عنهرضي_

ــدنا ــا فَقَ نع ــت ــذ ولَّي م حيــو    ال

   
   ِمـــن اللَـــِه الكَـــالموودعنـــا

    
   مـا قَـد تركـت لَنـا رهينـاً          ِسوى

   
ــه ــرام توارثُـ ــراطيس الِكـ    القَـ

    
ــد ـ  فَقَ ــرياثَ ِصـ ــا م   دٍق أَورثتن

   
لَيــكع  المالــســةُ وِحيِبــِه الت   

    
يسمع الشعر  _ رضي اهللا عنه  _وكان الفاروق   

ويتأثر به إال أنه كان حياسب على الفحش من         
القول وهجاء الناس بغري حق، فها هو حيـبس         

إليه الزبرقان من   احلطيئة يف بئر عندما اشتكى      
  :قول احلطيئة فيه
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  بغيِتها املَكاِرم ال ترحل ِلدِع

   
  وِاقعد فَِإنك أَنت الطاِعم الكاسي  

    
بعدما سأل حسان وهو أعلم مبا يف هذا البيت         
من هجاء ولكنه أراد أن يتثبت قبل إصـدار         

، إال أن احلطيئة كتب أبياتاً إىل عمـر         حكمه
     :ومنها_ رضي اهللا عنه_

ــاذا ــرٍخم ــذي م ــراٍخ ِب ــولُ ألف    تق

   
ــِلحمــِر ــجر احلَواِص ال شــاٌء و    ال م

    
ــت ــة أَلقَي ظِلمــِر م ــبهم يف قَع    كاِس

   
   علَيـك سـالم اللَـِه يـا عمـر          فَِاغِفر

    
له عمر وذرفت عيناه إشفاقا فأخرجه من        فرق 

بئره واشترى منه أعراض الناس وكتب عليـه        
  .عهداً أن ال يهجو مسلماً

 كـان  نظلـة  بن   وروي أن النعمان بن عدي    
  :فقال عنه اهللا رضي اخلطاب بن لعمر عامال

ــن ــها م ــسناء أن حليل ــغ احل    مبل

   
ــسان ــتممبي ــاج وحن ــسقى يف زج    ي

    
ــة  إذا ــاقني قري ــتين ده ــئت غن    ش

   
   جتــذو علــى كــل منــسمورقاصــة

    
   كنـت نـدماين فبـاألكرب اسـقين        فإن

   
ــثلموال ــغر املتـ ــسقين باألصـ    تـ

    
   أمــري املــؤمنني يــسوءه  لعــل

   
ــا ــق تنادمنـ ــدم باجلوسـ   املتهـ

    
: وقال عليه بالقدوم إليه فأرسل عمر ذلك فبلغ
 أمـري  يـا  فقـال  ذلك ينؤليسو إين واهللا إي

 كانـت  وإمنا قلت مما شيئا فعلت ما املؤمنني
: تعـاىل  اهللا قـال  وقـد  القـول  من فضلة

أ
��� ���� * �وا
�����اء ������� ا
����وون  
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���� (���) آ���& واد �"!��� ن   ����� * أ�وأ
   Eن +� - �/�. ن 
 أمـا : عمر له لفقا �, 

 يل تعمل ال ولكن ،احلد عنك درأ فقد عذرك
  .)1(قلت ما قلت وقد أبداً عمال

 اخلالفـة  ويل ملـا  العزيز عبد بن عمروروي  
 ربيعـة  أيب بـن  عمر :أرسل وراء الشاعرين  

 فلما حضرا أمامه أقبل على عمـر        واألحوص
  :فقال هيه

ــم ــاظرٍ فل ــر ن ــالتجِمِري منظ    أر ك

   
ــوال ــايل احل ــوى كلي ــتن ذا ه   ج أَفْلَ

    
   مـالٍئ عينيـه مـن شـيِء غـِريه          وكم

   
   راح حنو اجلمـرِة الِبـيض كالـدمى        إذا

    
 إىل تنظر مل حجك بأمر اهتممت لو واهللا أما

 هـذه  يف منك الناس يفلت مل فإذا غريك شيء
، فتاب على   بنفيه أمر مث! ؟يفلتون فمىت األيام

 مث دعـا    يديه وعاهده على الصالح فأطلقه،    
  :األحوص فقال هيه

ــااُهللا ــني قَيِمهــ ــيين وبــ    بــ

   
ــرب ــعيهـ ــا وأَتِبـ ــي ـ    منـ

    
  .بنفيه أمر مث وبينك قيمها بني اهللا بل

صلى اهللا عليـه    _وأما ما جاء عن رسول اهللا       
 قيحـا  أحدكم جوف ميتلئ ألن((: _وسلم
 رواه مـسلم،    ))شعرا ميتلئ أن من خري يريه

شعر وامتأل صدره منه    فهو الذي غلب عليه ال    
دون علم سواه، فمـن خيـوض يف الباطـل          

  .ويسلك به مسالك ال حتمد له
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وملا كان األدباء يعـربون علـى مـر         
العصور بفنهم عن اجتاهام فإن كلمة األدب       

 حيادية ال بد مـن تقييـدها،        أصبحت كلمة 
 يف األدب كاألدب امللتـزم      وظهرت اجتاهات 

 أو  ةالشـتراكي واملتحلل واإلباحي وامللتـزم با    
ومن هنا كان ال بد من      .... القومية أو العوملة    

متييز األدب امللتزم باإلسالم وجه وشـرعه       
 قضايا األمة اإلسالمية يف خضم      بىنتوخلقه وي 

  .صراعها مع أعدائها وهو األدب اإلسالمي
وسالح القلم واألدب ال يقل خطـورة       
وأثراً عن سالح السيف، فهو الذي يدافع عن        

ومني ويفضح الطغاة والظالم والعمـالء      املظل
، واالفتراء والتزوير أمام أجهزة اإلعالم      واخلونة

اليت ال تترك وسيلة إال وتستخدمها يف سـبيل         
إفساد وتضليل أمتنا ويف سبيل دفعنـا حنـو         

 وعلى رأسها ،   أو االستسالم واهلزمية   االحنراف
وسيلة األدب، فكم من شـعراء وقـصاصني        

ركـاب املـستعمرين    ومسرحيني ساروا يف    
وروجوا لضالالم وسامهوا يف بـث الفرقـة     
والضعف يف أمتنا، فال بد أن يأخـذ األدبـاء         

  .اإلسالميون دورهم
وسنحاول إن شاء اهللا يف العدد القـادم        
إبراز دور األدباء اإلسالميني يف مسرية الدفاع       

  . عن اإلسالم وقضاياه العادلة


